
“A FOTÓK AZT MONDJÁK: BOLDOG VOLTÁL, 

S EL AKARTAD KAPNI EZT A PILLANATOT. 

AZT MONDJÁK, HOGY ANNYIRA FONTOS 

VOLTÁL NEKEM, HOGY MINDENT FÉLBE-

HAGYTAM, ÉS JÖTTELEK TÉGED NÉZNI.”

AKCIÓS
FOTÓZÁS
Csak rövid ideig ! 
Tökéletes alkalom, ha 
már gondoltál arra, 
hogyan nézhetnél ki profi 
képeken!

PROFESSZIONÁLIS KÉPEK RETUSÁLÁSSAL EGYÜTT

CSAK  9.900 FT!
LEMARADTÁL A LEGUTÓBBIRÓL ?! 

MOST ÚJRA AKCIÓ
AKCIÓ: Június 20-tól     EMAIL: akcio@xanderhyde.com          WEB: www.xanderhyde.com

Ez a tökéletes alkalom, ha már gondoltál 
arra, hogyan nézhetnél ki profi fotókon!

Az árak elképesztően lejjebb mentek: de a minőségből nem engedünk!

A hirdetett ár tartalmazza az előzetes személyes megbeszélést, precíz 
szerződés írását, fashion, trendy, glamour, akt, portré fotózást szabad 
téren vagy műteremben, és a legjobban sikerült képek teljes retusá-
lását is (!) (Sokan csak a színeken állítanak, vagy elmossák a képet és 
ezt nevezik retusnak. Ez NEM az! Ez professzionális utómunka. Nézz 
utána a neten, mi a különbség :) ) Itt nincsenek rejtett költségek.

És hogy mi ebben a trükk, hogy ennyiért ? Semmi. Akkor miért éri meg 
nekünk ? Ez az ár épphogy a költségeinket fedezi. Nem keresünk rajta. 
Költhettünk volna szórólapokra is vagy más reklámra. De bízunk ma-
gunkban: szeretjük amit csinálunk, és hisszük, hogy jobban csináljuk 
mint mások. Szeretnénk, hogy ha megtetszett a fotózás és több képet 
is szeretnél a jövőben, akkor is velünk dolgozz. Ha kell magadról vagy 
családodról kép, esetleg egy erotikus, szexi fekete-fehér sorozat aján-
dékba valakinek aki kedves számodra,  vagy esküvőt tervezel, mi jus-
sunk eszedbe. Ha a baráti körödben valakinek megbízható minőségű 
képek kellenek gyorsan, és magas minőségben, akkor minket ajánlj. 
Ezért éri meg nekünk. Ez a trükk. De ezzel mindketten jól járunk.

Barátságosak vagyunk, szeretjük a munkánkat, mindenki fontos és 
nem futószalagnak tekintjük a munkát, igyekszünk minden kérést 
teljesíteni, ha kell segítség, sminkes, fodrász, stylist is kérhető.

Ennél olcsóbb nem lesz -- és ez is csak rövid ideig. (NEM vállaljuk túl 
magunkat, csak annyi megrendelést tudunk visszaigazolni, amennyit 
a minőség romlása nélkül meg tudunk csinálni határidőre, ha érdekel, 
siess, ne késs le róla!) 

Továbbá most lehetőség van szépen kivitelezett, nyomdailag előállított 
“utalvány” vásárlására is, amin kérés esetén a kedvezményezett neve 
is szerepel -- tökéletes ajándék!  
Ez most akár 60-70% kedvezményt is jelenthet! Ne szalaszd el!

Bővebb információkért és a részletekért küldj egy email-t az  
akcio@xanderhyde.com email-címre a kérdésekkel!

Váltsd valóra álmaidat -- és engedd, 
hogy segíthessünk neked ebben!

AKCIÓS FOTÓZÁS CSAK RÖVID IDEIG!

“ÉS MI EBBEN A TRÜKK ?” 
 - kérdezhetné bárki ...
“Szeretnénk, hogy ha megtetszett a fotózás és több képet 
is szeretnél a jövöben, akkor is velünk dolgozz. Ha kell 
magadról vagy családodról kép, vagy egy erotikus, szexi 
fekete-fehér album ajándékba, esetleg esküvőd lesz, mi jus-
sunk eszedbe. Ha a baráti körödben valakinek megbízható 
minőségű képek kellenek gyorsan, és magas minőségben, 
akkor minket ajánlj. Ezért éri meg nekünk: ez a trükk.”

Online jelentkezés: http://www.xanderhyde.com/jelentkezes/                          Akciós kód (a kedvezményhez FONTOS!)  “SALE14”
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